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Kaupunginhallituksen kokoushuone
§
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT.
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Pöytäkirjan
nähtävänä pito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävänä torstaina 7.5.2015 hallintosihteerin työhuoneessa.
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Puheenjohtaja

PÄIVI KARIKUMPU
Päivi Karikumpu
pöytäkirjanpitäjä
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Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen kokoushuone
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jäsenet (ja merkintä Vuolteenaho Jarmo
siitä, kuka toimi
Vähäsöyrinki Leena
puheenjohtajana)

Muut saapuvilla
olleet

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
Asiat
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jäsen
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”
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Niinikoski Eija-Riitta ”
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jäsen
Pyykkönen Kaarina
K.Pyykkösen varaj.
Kukkola Jukka
S.Pirneksen varaj.
Suni Hilkka
kv:n pj.
Kangas Esko
kv:n 1. vpj.
Pihlajaniemi Jarmo
kv:n 2. vpj.
Uusitalo Tapio
kaupunginjohtaja
Valtanen Kari
hallintojohtaja
Karikumpu Päivi
kaavoittaja, maanPeltomaa Juha
mittausteknikko
Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asialistan mukaiset §:t 98-111 sekä lisäasiat 112-114, jotka kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti käsiteltäväksi kokouksessa.
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eero Erkkilä ja EijaRiitta Niinikoski. §:n 104 aikana pöytäkirjantarkastajana toimi Jukka Kukkola.
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Päivi Karikumpu

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Nivala 5.5.2015
Allekirjoitukset

Eero Erkkilä
Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka

Todistaa:

Virka-asema

Eija-Riitta Niinikoski

7.5.2015 hallintosihteerin työhuoneessa
Hallintojohtaja

Päivi Karikumpu
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Lausuntopyyntö ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta: Scandinavian Wind
Energy SWE Oy ja wpd Finland Oy, Länsi-Toholammin tuulipuisto, Toholampi

Viite

EPOELY/56/07.04/2013
Valmistelija ympäristösihteeri

Asia
Etelä-Pohjanmaan Ely-Keskus on 20.3.2015 pyytänyt Nivalan kaupungin lausuntoa Länsi-Toholammin tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
YVA-selostus: http://www.ymparisto.fi/LansitoholampituulivoimaYVA

Tuulivoimapuisto ei rajoitu Nivalan kaupungin alueeseen, mutta hanke koskee Nivalan kaupunkia vaihtoehtoisen sähkönsiirron toteuttamisen osalta.
Arviointiselostuksen mukaan Länsi-Toholammin tuulivoimapuiston
sähkönsiirtoon on esitetty kaksi eri vaihtoehtoa. Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan sähkönsiirto on esitetty toteutettavaksi hankealueen itäpuolelle suunnitellun Toholampi-Lestijärvi tuulipuiston kautta
Uusnivalan sähköasemalle. Tässä vaihtoehdossa sähkö siirrettäisiin
joko ilmajohdolla tai maakaapelilla tai niiden yhdistelmällä Toholampi-Lestijärvi tuulivoimapuiston alueelle rakennettavalle sähköasemalle, josta edelleen n. 40 kilometriä pitkällä 400 kV ilmajohdolla Uusnivalan sähköasemalle. Tämä johtoreitti sijoittuisi Nivalan kaupungin
alueella nykyisen 2x400 kV voimalinjan rinnalle.
Toisen vaihtoehdon mukaan sähkö siirrettäisiin Länsi-Toholammin
tuulipuiston omalta sähköasemalta rakennettavalla 110 kV ilmajohdolla Lestijärven tuulivoimapuiston läheisyyteen suunnitteilla olevalle
400/110 kV sähköasemalle liitettäväksi joko suoraan olemassa olevaan 400 kV voimalinjaan tai uudella 400 kV ilmajohdolla etelään
Alajärven sähköasemalle.
Ensin mainittu vaihtoehto sähkönsiirron toteuttamiseksi Uusnivalan
sähköasemalle on mahdollinen vain, jos Toholampi-Lestijärven tuulivoimapuistohanke toteutuu.
Nivalan kaupunginhallitus on 16.12.2013 § 227 antanut lausunnon
Toholampi-Lestijärvi tuulivoimapuiston sähkönsiirtolinjan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunnossa kaupunginhallitus totesi mm. että arviointimenettelyssä tulisi tutkia myös vaihtoehto, jossa kaikkien hankealueen läheisyydessä sijaitsevien tuulipuistojen
tuottama sähkö siirrettäisiin valtakunnan verkkoon lähialueelle rakennettavan uuden 400 kV sähköaseman kautta. Näin voitaisiin välttää pitkien, maisemaa muuttavien ja maankäyttöä rajoittavien voimajohtolinjojen lisärakentaminen nykyisten voimajohtojen viereen.
Lisäksi lausunnossa todettiin, että Uusnivalan sähköasemalle suuntautuvan linjauksen osalta arviointimenettelyssä tulisi selvittää myös

§ 98, KH 4.5.2015 14:00

HALL: 39/2015
vaihtoehto, jossa sähkönsiirto toteutettaisiin valtakunnallisesti arvokkaan Kalajokilaakson kulttuurimaisema-alueen osalla maakaapelina.
Edelleen kaupunginhallitus totesi lausunnossaan, että Nivalan kaupungin alueella nykyinen 2x400 kV voimajohto sijoittuu suurelta osin
valtakunnallisesti arvokkaalle Kalajokilaakson kulttuurimaisemaalueelle ja viljellyille peltoalueille. Johtoalueen leventäminen ja uusien pylväiden rakentaminen heikentäisi kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan alueen kulttuurimaisema-arvoja entisestään. Lisäksi
uusien voimajohtopylväiden sijoittaminen peltoalueille aiheuttaisi
merkittävää lisähaittaa johtoalueen viljelylle.

Valmistelijan ehdotus
Nivalan kaupunginhallitus pitää Länsi-Toholammin tuulipuiston sähkönsiirron osalta tarkoituksenmukaisimpana vaihtoehtoa, jossa voimaloiden tuottama sähkö siirretään Lestijärven tuulivoimapuiston läheisyyteen suunnitteilla olevalle 400/110 kV sähköasemalle liitettäväksi joko suoraan olemassa olevaan 400 kV voimalinjaan tai uudella 400 kV ilmajohdolla etelään Alajärven sähköasemalle.
Mikäli sähkönsiirto kuitenkin toteutetaan Uusnivalaan suuntautuvan
vaihtoehdon mukaisesti, tulee se valtakunnallisesti arvokkaan Kalajokilaakson maisema-alueen osalla toteuttaa maakaapelina.
Maakaapelointia koskevan vaatimuksensa tueksi kaupunginhallitus
viittaa myös Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 23.2.2015 antamaan
lausuntoon, joka koski Kalajoen, Kannuksen ja Kokkolan kuntien
alueille suunnitellun Mutkalammin tuulipuiston ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn loppulausunnossa edellytettyä sähkönsiirtovaihtoehtojen yhteisvaikutusten sekä maa- ja metsätalouteen kohdistuvien vaikutusten arviointia. Lausunnossa valtakunnallisesti arvokkaaseen Kalajokilaakson maisema-alueeseen kohdistuvat yhteisvaikutukset eri tuulivoimahankkeiden sähkönsiirtoreittien kanssa arvioitiin
vähäisiksi, kun sähkönsiirto maisema-alueelle toteutetaan maakaapelointina.
Muilta osin Nivalan kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa arviointiselostuksesta.
Kaupunginjohtajan päätösesitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.
OTE:

kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi
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Lausuntopyyntö Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta
Oheismateriaali: Lausuntoaineisto.
Valmistelija maanmittausteknikko
Pohjois-Pohjanmaan voimassa olevia maakuntakaavoja täydennetään ja päivitetään kolmessa vaiheessa. Maakuntahallitus on päättänyt 16.3.2015 asettaa Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan
luonnoksen nähtäville. Kaavaluonnos on maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 § mukaisesti nähtävillä 25.3.–30.4.2015 Pohjois-Pohjanmaan liiton virastossa, Sepänkatu 20 (4. kerros), 90100 OULU sekä kaikissa PohjoisPohjanmaan kunnissa virastojen aukioloaikoina. Kaavan valmisteluaineisto selvityksineen on nähtävissä ja ladattavissa PohjoisPohjanmaan liiton internet-sivuilla osoitteessa www.pohjoispohjanmaa.fi/maakuntakaava
Toisessa vaihemaakuntakaavassa käsitellään koko maakunnan alueidenkäyttöä seuraavien teemojen osalta:
- maaseudun asutusrakenne
- kulttuuriympäristöt
- virkistys- ja matkailualueet
- seudulliset materiaalikeskus- ja jätteenkäsittelyalueet
- seudulliset ampumaradat
- puolustusvoimien alueet
Pohjois-Pohjanmaan liitto on tehnyt 2. vaihekaavaan liittyviä selvityksiä:
Maaseudun asutusrakenneselvityksessä voidaan esittää muutoksia
maaseudun kehittämisalueisiin ja niiden rajauksiin sekä saada tietoa
alueiden kehittymisestä. Kyläverkkotarkastelu antaa uutta tietoa kylien kehitystilasta sekä mahdollisesti tarkentuvasta kyläverkosta. Nivalan osalta ei selvityksessä esitetä muutoksia maaseudun kehittämisen kohdealueeseen eikä tiheään kyläverkkoon.
Pohjois-Pohjanmaa arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi on tehty kokonaisuutena, johon kuuluu sekä valtakunnallisesti
että maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja
täydennysinventoinnit. Maisemainventointeja on tehty rinnakkain
maakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointien kanssa. Maisema-alueiden rajauksissa tavoitteena on ollut yhtenäisten aluekokonaisuuksien hahmottaminen. Kalajokilaakson kulttuurimaisema-alueeseen on otettu mukaan taustamaisemana merkittävien selännealueiden reuna- ja lakialueet. Karvoskylä
hahmottuu osaksi maisemakokonaisuutta, joten se on otettu mukaan. Myös keskellä maisema-aluetta sijaitseva Nivalan taajamaalue on otettu mukaan. Malisjokivarren kulttuurimaisemaan on otettu
mukaan Erkkilän pohjois-puolella sijaitseva Sarjankylä laajoine viljelysalueineen, Pihlajaperä sekä Ahteen ja Nivalan taajaman välissä
sijaitsevat viljelysalueet. Pohjois-Pohjanmaan rakennetut valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt ja kohteet on lueteltu liitemateriaaleissa. Alueita on Nivalassa lueteltu
8 ja kohteita kaikkiaan 68 kpl. Aineistossa on myös museoviraston
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muinaisjäännösrekisterissä olevat muinaismuistolailla rauhoitetut
kiinteät muinaisjäännökset.
Virkistysverkkoselvityksen perusteella osoitetaan maakuntakaavassa luonnon virkistyskäytön ja muun ulkoilun edellyttämät aluevaraukset sekä muut virkistyksen kannalta kehitettävät alueet ja reitistöt. Kalajoki on merkitty viheryhteystarpeena, merkittävyysluokka B.
Merkintään sisältyy sekä olemassaolevia että kehitettäviä ulkoilureittejä. Maakunnallisesti arvokkaana virkistyskohteena on selvitysten
perusteella urheilu- ja ulkoilualueena Pyssymäki. Maakunnallisesti
merkittävänä retkeilyreittinä selvityksessä on merkitty IsoSydänmaan vaellusreitti Nivala-Sievi-Reisjärvi alueella. Selvityksessä on merkitty myös moottorikelkkareitistöt.
Toisessa vaihekaavassa oli selvitettävänä myös seudullisten ampumaratojen kartoitus. Laaditussa raportissa oli 17 ampumarataa joiden mukana ei ollut Pyssymäen ampumarata. Pyssymäen rata laadittiin selvitys myöhemmin ja selvityksen perusteella myös Pyssymäen ampumarata on muiden seudullisten ampumaratojen joukossa. Ampumaradoista on laadittu melumallinnukset ja ratakortit.

Valmistelijan ehdotus lausunnoksi
Nivalan kaupunki toteaa lausuntona seuraavaa:
Pohjois-Pohjanmaan liitto on tehnyt valtavan selvitystyön vireillä olevan vaihemaakuntakaavan osalta. Maakuntakaavan tulisi olla kuitenkin salliva, ei kaupungin kehitystä rajoittava.
Nivalan kaupungin voimakkaat kyläkeskukset on merkitty vaihekaavaan. Asutuksen ja palveluiden keskittäminen kyläkeskusten läheisyyteen on taloudellisesti järkevää. Nivalan kaupungin pinta-alasta
suuri osa on merkitty valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurimaisema-alueiksi. Kulttuurimaisema-alueeseen on
inventoinnissa lisätty maisema-alueen taustametsät sekä koko Nivalan keskustaajama. Inventoinnissa ei ole otettu huomioon Nivalan
vuonna 2014 hyväksyttyä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Selvityksessä mainitaan, että kulttuurimaisema-alue ei saa haitata taajamien
kehittämistä. Nivalassa rakennetaan voimakkaasti hajaasutusalueille, taustametsien mukaan ottaminen maisemaalueeseen vaikeuttaa kylien kehittämistä ja sopivien rakennuspaikkojen löytämistä läheltä kyläkeskuksia. Nivalan mielestä inventoinnin
tuloksena taustametsät ja Nivalan keskustaajama tulee rajata pois
kulttuurimaisema-alueesta, keskustaajaman kehittymistä ei saa vaarantaa. Lisäksi kulttuurimaisema-alueen laajentaminen keskustaajamaan hidastaa asemakaavoitusta ja lisää kaavoituksesta aiheutuvia
kustannuksia.
Arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen osalta Nivalaan on
lisätty paljon uusia kohteita. Osa lisätyistä kohteista on huonokuntoisia ja niiden merkintä tulee tarkistaa. Lisäksi kiinteistönomistajiin tulisi olla yhteydessä ennen kohteiden lisäämistä. Keskustatoimintojen
alueella olevien lisättyjen alueiden osalta voimassa olevien asemakaavojen toteutuessa alueiden arvo muuttuu, joten niiden lisäämistä
maakuntakaavaan tulee miettiä uudestaan.
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Nivalan kaupunki on tyytyväinen maakuntakaavassa tehtyihin virkistysalueiden ja seudullisten ampumaratojen selvityksiin ja kaavamerkintöihin. Pyssymäen alue virkistyskohteena ja seudullisesti merkittävänä ampumaratana on vastaus tehtyihin panostuksiin alueen kehittämisessä. Lisäksi Iso-Sydänmaan vaellusreitti osana isompaa reitistöä tukee alueen käyttömahdollisuuksia lähialueen asukkaiden virkistyskäytölle.
Kulttuurimaisema-alueiden oikeudelliset vaikutukset pitää määrittää.
Oheismateriaalina lausuntopyyntöaineisto.

Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.
Päätös
Maanmittausteknikko, kaavoittaja Juha Peltomaa selvitti asiaa kaupunginhallitukselle kello 14.15 – 14.45 välisenä aikana.
Jani Ahlholm saapui kokoukseen kello 14.36 asian käsittelyn aikana.
Yksimielisesti hyväksyttiin.
Edellä mainitun lisäksi kaupunginhallitus yksimielisesti päätti lausua
seuraavaa. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden suunnittelumääräyksiä tulee tarkentaa siten, että
kaavan on edistettävä asumista ja maaseudun elinkeinojen elinvoimaisuutta.
Nivalan kohdalla valtakunnallisesti/maakunnallisesti arvokkaiden
maisema-alueiden merkintöjä on muutettava siten, että ko. alue seuraa joen uomaa käsittäen peltoaukeat samalla tavalla kuin muiden
Kalajokilaakson kuntien kohdilla. Taajama-alueet on irrotettava kulttuurimaisema-alueesta. Nivalan osayleiskaava, joka on tullut voimaan vuonna 2014 on otettava huomioon maakuntakaavan jatkovalmisteluissa.
Sivulla 10 oleva kartta Pohjois-Pohjanmaan tavoitteellisesta aluerakenteesta on vaihdettava maakuntavaltuuston hyväksymäksi kartaksi.
OTE:

kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi
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Lausuntopyyntö työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston muodostamisesta Pohjois-Pohjanmaalle
Oheismateriaali: Lausuntopyyntö.
Laki ja asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta tulivat voimaan 1.1.2015. Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunnat ja
Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat monialaista yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat monialaista yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelut työllistymisen kannalta
tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi ja vastaavat yhdessä työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta.
Monialaisen yhteispalveluverkoston asiakkaat ohjautuvat palveluun
Pohjois-Pohjanmaan kunnista, TE-toimistosta tai Kelalta. Asiakkuus
edellyttää, että asiakkaan työllistymisen edistämiseksi tarvitaan em.
tahojen palvelujen yhteensovittamista eli asiakkaalla on todettu monialaisenyhteispalvelun tarve ja että asiakas on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää; tai ollut yhdenjaksoisesti työttömänä vähintään 6 kk (alle 25 –vuotiaat); tai ollut
yhdenjaksoisesti työttömänä vähintään 12 kk (25 vuotta täyttäneet).
Monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on asiakkaiden elämänhallinnan parantaminen, kuntouttaminen ja työelämään valmentaminen.
Monialainen yhteispalvelu päättyy, kun asiakkaalla ei enää ole monialaisen yhteispalvelun tarvetta.
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto esittää Pohjois-Pohjanmaan alueelle yhden (1) työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun
(TYP) muodostumista. Toimipisteen kautta ovat saatavilla kaikki TEpalvelut, Kelan palvelut ja kunnalliset palvelut. Toiminnan organisoinnissa ja järjestämisessä hyödynnetään TE-toimiston toimipisteitä
Raahessa, Pudasjärvellä, Kuusamossa, Ylivieskassa ja Haapajärvellä. Näissä on tarjolla TE-palveluita ja ne ovat avoinna osan viikosta.
Yhteispalvelupisteiden ja etäyhteyksien kautta TE-palveluita voidaan
toimittaa koko maakuntaan. Etä- ja yhteispalvelupisteet ovat Iissä,
Taivalkoskella, Utajärvellä, Muhoksella, Lumijoella, Pyhäjärvellä,
Haapavedellä, Kärsämäellä, Nivalassa ja Oulussa Kiimingissä ja Ylikiimingissä. Käytettävissä ovat mahdollisesti myös alueen Kelan
toimipisteet.
TE-toimisto asettaa monialaisen yhteispalveluverkoston johtoryhmän
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtoryhmä vastaa yhteispalvelun järjestämisestä. TE-toimisto esittää, että johtoryhmän muodostavat
Pohjois-Pohjanmaan seutukuntien edustajat, TE-toimiston johto, Kelan edustaja sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen edustaja ja
että johtoryhmän koko olisi enimmillään 10 henkilöä. Johtoryhmässä
edustettuina olevat seutukunnat nimeävät keskuudestaan johtoryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtoryhmä tekee yhteistyösopimuksen toimialueillaan.
Maakunnallinen monialainen yhteispalveluverkosto tulisi olemaan
hallinnoltaan kevyt ja kustannustehokas. Koko maakunnan kattavassa verkostossa voitaisiin hyödyntää Oulussa ja Raahessa jo kym-
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menen vuoden ajan toimineissa työvoiman palvelukeskuksissa saatuja kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. Yksi verkosto yhden johdon
alaisuudessa takaisi myös tasavertaiset palvelut maakunnan asiakkaille asuinpaikasta riippumatta. Välimatkat palveluihin ovat pitkät
maakunnan reuna-alueilla, mutta kunnissa toimivia yhteispalvelupisteitä ja videoyhteyksiä voitaisiin käyttää apuna palvelujen järjestämisessä.
Kesäkuun 2015 loppuun mennessä TE-toimiston tulee asettaa monialaiselle yhteispalveluverkostolle johtoryhmä. Johtoryhmä aloittaa
yhteistyösopimuksen laadinnan, joka tulee olla tehtynä viimeistään
31.12.2015 mennessä.

Kaupunginjohtajan esitys
Uudistuksen perimmäinen ajatus on kannatettava; rakennetyöttömyyden alentaminen, pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen, kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen sekä
kuntien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen pitkäaikaistyöttömien
palvelujen järjestämisessä. Uudistuksen myötä myös viranomaisten
välinen tietojenvaihto selkeytyy, joka on asiakkaan saaman vaikuttavan palvelun kannalta olennaista. Alueelle perustettavan TYP:in tavoitteena on myös kustannustehokas ja kevyt organisaatio.
Nivalan kaupungilla on käytössä etäpalvelupiste (sisältäen videoneuvotteluhuoneen), jonka avulla on voitu tarjota mm. tetoimiston palveluja. Nivalan kaupunki edellyttää, että mm. etäpalvelujen ja henkilökohtaisten palvelujen palveluvalikoimaa pitää laajentaa nykyisestä TYP-uudistuksen avulla. Lisäksi kaupunki käynnistää
Työpajasäätiön toiminnan, jonka alaisuuteen keskitetään kaupungin
työllistämisen edistämiseen liittyviä toimintoja.
Nivalan kaupungilla ei ole tässä vaiheessa huomautettavaa lausuntopyynnön sisällöstä.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.

OTE:

kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi
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HALL: 23/2015

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallin valmistelu
Oheismateriaali: Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton kirje sekä
paikkajakauma ohjausryhmään.
Oulussa 25.2.2015 pidetyssä Pohjois-Pohjanmaan sote–hankkeen
koollekutsumassa kuntakokouksessa päätettiin, että PohjoisPohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallin valmistelua jatketaan ja sitä varten nimetään poliittinen ohjausryhmä. Ohjausryhmän lisäksi nimetään virkamiespohjainen johtoryhmä, jonka
tehtävänä on johtaa käytännön valmistelutyötä ja tehdä esitykset ohjausryhmälle. Johtoryhmään kuuluvat kaikki kuntajohtajat sekä johtoryhmän nimeämien työryhmien puheenjohtajat. Johtoryhmä on kooltaan runsaat 30 henkilöä. Kokous päätti myös perustaa noin 20 henkilön suuruisen virkamiespohjaisen sote-ryhmän, johon kutsutaan
sote-johtajien lisäksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja muiden hyvinvointikuntayhtymien johtajat.
Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää alueensa kunnille, että ne käsittelisivät sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallin valmisteluun liittyvän ehdotuksen kuntiensa hallituksessa.
Ehdotus kunnalle on:
- kunta sitoutuu Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisen järjestämismallin valmisteluun liittyvään työhön
- päättää edustajansa ja heidän varahenkilönsä poliittiseen ohjausryhmään (kuntakokouksessa sovitun periaatteen ja poliittisten piirijärjestöjen ehdotuksen mukaisesti, jossa Nivalasta esitetään Keskustalaista naisedustajaa ja Perussuomalaista miesedustajaa)
- päättää edustajansa johtoryhmään (kuntajohtajat)
- päättää edustajansa sote-johtoryhmään (sote-johtajat), mikäli sotepalvelut kuuluvat kunnan tehtäviin
- mahdollistaa kuntien oman henkilöstön työpanoksen käyttämisen
osana heidän omaa työtään valmisteluun liittyvissä työryhmissä.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää seuraavaa:
- Nivalan kaupunki sitoutuu Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisen järjestämismallin valmisteluun liittyvään työhön sekä mahdollistaa nimeämiensä viranhaltijoiden työpanoksen käyttämistä valmistelutyöhön
- Kaupunginhallitus nimeää naisedustajan (Keskusta) ja miesedustajan (PS) sekä heille varahenkilöt
- Kaupunginhallitus nimeää kaupunginjohtajan johtoryhmään
Päätös
Kaupunginhallitus päätti nimetä edustajaksi Eija-Riitta Niinikosken
(Keskusta) ja hänelle varahenkilöksi Leena Vähäsöyringin sekä Eero
Erkkilän (PS) ja hänelle varahenkilöksi Pauli Ekdahlin.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä kaupunginjohtajan johtoryhmään.
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HALL: 23/2015

OTE:

Nimetyt
Kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi
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HALL: 60/2015

Edustajan nimeäminen Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n Oulun eteläisen alueella järjestettävän ammattikorkeakouluopetuksen ohjausryhmään
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan 26.3.2015 käsitellyt Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n Oulun
eteläisen alueella järjestämää ammattikorkeakouluopetusta.
Yhtymähallitus nimesi työryhmän valmistelemaan asiaa. Työryhmään nimettiin puheenjohtajaksi yhtymävaltuuston puheenjohtaja
Kai Perttu, jäseniksi yhtymähallituksen puheenjohtaja Kari Valtanen,
yhtymähallituksen jäsen Terho Ojanperä ja kuntayhtymän johtaja
Keijo Makkonen sekä sihteeriksi hallinto- ja talousjohtajan Tuomo
Kallio.
Työryhmä päätti kokouksessaan 16.4.2015, että asiaan liittyvänä ohjausryhmänä toimii yhtymähallituksen nimeämän työryhmän lisäksi
kunkin jäsenkunnan nimeämä yksi edustaja. Lisäksi työryhmä ja ohjausryhmä kuulee tarvittavia asiantuntijoita.
Ensimmäinen ohjausryhmän kokous pidetään (ma) 11.5.2015 kello
12.00 Nivalassa osoitteessa Maliskyläntie 2.
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen nimeämä
työryhmä pyytää jäsenkuntia nimeämään yhden edustajansa Centria
–ammattikorkeakoulu Oy:n Oulun eteläisen alueella järjestettävän
ammattikorkeakouluopetuksen ohjausryhmään 5.5.2015 mennessä.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajansa Centria ammattikorkeakoulu Oy:n Oulun eteläisen alueella järjestettävän
ammattikorkeakouluopetuksen ohjausryhmään.
Päätös
Yksimielisesti nimettiin Jarmo Vuolteenaho ja hänen varahenkilöksi
Irja Erkkilä.
OTE:

Nimetyt
Jedu/Tuomo Kallio

§ 103, KH 4.5.2015 14:00

HALL: 59/2015

Kunnan edustajien ja lääkäreiden nimeäminen vuoden 2015 kutsuntoihin
Oheismateriaali: Pyyntö 16.4.2015 ja kutsuntakuulutus
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston kutsunnat järjestetään
syksyllä 2015 oheismateriaalina olevan kutsuntakuulutuksen mukaisesti.
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kuntia pyydetään nimeämään nuoriso- tai sosiaalityöhön perehtyneitä kunnan edustajia vuoden 2015
kutsuntalautakuntiin kutsuntakuulutuksen ajankohtien mukaisesti
seuraavasti:
-

1 kunnan edustaja
1-2 (tarpeellinen määrä) varahenkilöitä

Kuntien nimeämistä henkilöistä pyydetään ilmoittamaan
- täydellinen nimi
- tehtävä
- ammatti/arvo
- osoite ja puhelinnumero
Ilmoitus pyydetään lähettämään 29.5.2015 mennessä PohjoisPohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen pohjois-pohjanmaanaluetoimisto@mil.fi.
Asevelvollisuuslakiin perustuen kuntia pyydetään yhteistyössä terveyskeskusten johtavien lääkäreiden kanssa nimeämään kutsuntalääkäri kunnan kutsuntatoimitukseen. Lääkäreiden nimet, osoitteet sekä
puhelinnumerot pyydetään ilmoittamaan 29.5.2015 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen pohjois-pohjanmaanaluetoimisto@mil.fi.
Kutsuntajärjestelyissä Nivalan kaupungin yhteyshenkilönä toimii
kaupunginjohtajan sihteeri Minna Korkeakoski
(minna.korkeakoski@nivala.fi).
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajat kutsuntoihin.
Päätös
Kaupungin edustajaksi nimettiin Jarmo Pihlajaniemi ja hänen 1. varahenkilöksi Jarmo Raudaskoski ja 2. varahenkilöksi Jukka Kukkola.
Kutsuntalääkäriksi nimetään Peruspalvelukuntayhtymä Kallion osoittama lääkäri.
OTE:

pohjois-pohjanmaanaluetoimisto@mil.fi
Nimetyt
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HALL: 62/2015

Sopimus kiinteistön vuokraamisesta, Kiinteistö Oy Kesti - Nivalan kaupunki
Oheismateriaali: Vuokrasopimus
Kiinteistö Oy Kesti vuokraa oheisella vuokrasopimuksella Nivalan
kaupungille osoitteessa Kyläojantie 4 olevan Kestintupa –nimisen
rivitalon erityisryhmille tarjottavaa asumispalvelua varten (sosiaalihuoltolaki 710/1982 § 23, kehitysvammaisten erityishuollosta annettu
laki 519/1977 § 2 ja vammaispalvelulaki 380/1987 § 8).
Rivitalo käsittää 12 asuntoa ja asumisen toteutumista palvelevat
ryhmä- ja palvelutuottajan tilat.
Vuokrattavien tilojen pinta-ala on yhteensä 471,0 m2 (497 km2).
Veroton kuukausivuokra on 4 295,52 euroa, johon lisätään kulloinkin
voimassa oleva arvonlisävero. Vuokraa voidaan korottaa asuntotuotantolain ja huoneenvuokralain määräysten mukaisesti yhtiön hallituksen päätöksellä.
Kuukausivuokraan sisältyvät kiinteistön ylläpitokustannukset, kuten
kunnossapito, lämpö, vesi, yleissähkö, kiinteistövakuutus ja kiinteistövero.
Muut vuokraamisen ehdot ilmenevät oheismateriaalina olevasta
vuokrasopimuksesta.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan vuokrasopimuksen.
Päätös
Esteellisinä asian käsittelyyn ja päätöksentekoon eivät osallistuneet
Tapio Uusitalo, Eero Erkkilä, Jarmo Pihlajaniemi ja siten he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Eero Erkkilän ollessa esteellinen, hänen tilalle yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi nimettiin Jukka Kukkola.
Yksimielisesti hyväksyttiin.
OTE:

Nimetyt
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HALL: 12/2015

Heikki Häyrysen valtuustoaloite - Nivalan Liikuntakeskus Oy:n tilanne
Oheismateriaali: Häyrysen aloite
Heikki Häyrynen jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.1.2015
valtuustoaloitteen. Hän esittää aloitteessa ensisijaisesti että;
1.
Nivalan Liikuntakeskus Oy:lle vuosittain myönnettävää vastikkeetonta avustusta korotetaan siten, että yhtiöön tehtyä sijoitusta ei tarvitse kirjata kaupungin kirjanpidossa arvonalennuksena
kertakuluksi. Korotustarve lienee vuositasolla noin 200 000 euroa.
Toissijaisesti
2.
Kaupungin sijoitukset yhtiöön, 5 279 422 euroa, kirjataan lain
mukaisesti kaupungin kirjanpidossa arvonalennuksena kuluksi.
3.
Nivalan kaupunki ohjeistaa em. tytäryhtiötään leikkaamaan
käyttökulujaan ja korottamaan palvelutuotantonsa hintoja siten,
että yhtiö kantaa ns. niskansa ja tehtyä sijoitusta ei tarvitse kirjata arvonalennuksena kuluksi.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen tietoon saaduksi. Asiaan
palataan tarvittaessa talousarvion 2016 ja toimintasuunnitelman
valmistelun yhteydessä.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.

OTE:

Aloitteen tehnyt
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HALL: 49/2015

Yhtiökokous 13.5.2015 - Nivalan Liikuntakeskus Oy
Oheismateriaali: Yhtiökokouskutsu liitteineen.
Nivalan Liikuntakeskus Oy:n yhtiökokous pidetään keskiviikkona
13.5.2015 kello 09.00 Liikuntakeskuksessa osoitteessa Kalliontie 59.
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta
ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja
käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty
kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille
kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.
Kunnan etua valvoessaan kunnanhallitus muun muassa seuraa niiden yhteisöjen toimintaa, joissa kunta on osallisena, ja antaa ohjeita
yhteisöissä edustaville henkilöille.
Yhtiökokousedustajiksi on valittu Jarmo Vuolteenaho, Irja Erkkilä,
Helena Kujala, Jani Ahlholm ja Vesa Jaakola.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajia.
Päätös
Helena Kujalan tilalle yhtiökokoukseen nimettiin Jukka Kukkola ja
Vesa Jaakolan tilalle Tuula Ekdahl.
Kaupunginhallitus ohjeisti, että yhtiön hallituksessa jatkavat nykyiset
yhtiön hallituksen jäsenet.
OTE:

Yhtiökokousedustajat
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HALL: 58/2015

Yhtiökokous 7.5.2015 - Nivalan Teollisuuskylä Oy
Oheismateriaali: Kokouskutsu ja esityslista liitteineen
Nivalan Teollisuuskylä Oy:n yhtiökokous pidetään torstaina 7.5.2015
kello 9.00 Nivalan Teknologiakeskus Nitekissä 2. kerroksen kokoushuoneessa, Pajatie 5.
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta
ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja
käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty
kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille
kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.
Kunnan etua valvoessaan kunnanhallitus muun muassa seuraa niiden yhteisöjen toimintaa, joissa kunta on osallisena, ja antaa ohjeita
yhteisöissä edustaville henkilöille.
Yhtiökokousedustajiksi on valittu Jarmo Pihlajaniemi, Taimo Honkala, Jukka Kukkola, Eero Erkkilä ja Eero Parttimaa.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajia.
Päätös
Yhtiökokousedustajaksi Eero Parttimaan tilalle nimettiin Merja Pajukoski.
Kaupunginhallitus ohjeisti, että nykyiset yhtiön hallituksen jäsenet
jatkavat yhtiön hallituksessa.
OTE:

Yhtiökokousedustajat
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Kyösti ja Kalervo Kallion museosäätiön kokous 15.5.2015
Oheismateriaali: Kokouskutsu ja esityslista.
Kyösti ja Kalervo Kallion museosäätiön edustajiston varsinainen kokous pidetään perjantaina 15.5.2015.
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta
ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja
käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty
kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille
kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.
Kunnan etua valvoessaan kunnanhallitus muun muassa seuraa niiden yhteisöjen toimintaa, joissa kunta on osallisena, ja antaa ohjeita
yhteisöissä edustaville henkilöille.
Edustajiksi on valittu Johanna Junno, Eija-Riitta Niinikoski, Riitta Viitakangas ja Kaarina Pyykkönen.
Eija-Riitta Niinikoski ja Johanna Junno ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä 15.5.2015 kokouksesta.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus nimeää edustajat ja antaa edustajille tarvittavat
ohjeistukset.
Päätös
Eija-Riitta Niinikosken, Johanna Junnon, Riitta Viitakankaan tilalle
nimettiin Päivi Holsti, Irja Erkkilä ja Esko Kangas.
OTE:

Edustajiksi nimetyt

§ 109, KH 4.5.2015 14:00
Ppky Kallion yhtymähallituksen kokous 24.4.2015
Oheismateriaali: Yhtymähallituksen asialista
Kaupunginhallitus käy läpi yhtymähallituksen 24.4.2015 tekemät
päätökset.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saaduksi.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.
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HALL: 63/2015

Sopimus johtavan maatalouslomittajan palveluista
Oheismateriaali: Sopimus – Reisjärven kunta / Nivalan kaupunki.
Alueelliset maaseutupalvelut/lomituspalvelut on valmistellut Reisjärven kunnan kanssa sopimusta johtavan maatalouslomittajan palvelusta. Sopimus on voimassa 4.5. – 31.12.2015.
Sopimus on oheismateriaalina.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan sopimuksen koskien johtavan maatalouslomittajan palveluja.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.

OTE:

Reisjärven kunta
Lomituspalvelujohtaja Markus Rauma

§ 111, KH 4.5.2015 14:00
Tiedoksiantoasiat
Kiinteistönluovutusilmoituksia 6 kpl.
Nivalan kaupunki
Viranhaltijapäätökset
-Vt. kaupunginjohtaja nro 12: Virka- ja toimivapaahakemus ulkomaille (Ahokangas)
-Kaupunginkamreeri nro 9: Tilapäislaina Nivalan kaupungille
-Maanmittausteknikko nro1: Todistus, että Nivalan kaupunki ei tule
käyttämään etuosto-oikeutta.
Työpajasäätiön käynnistämistoimet –projekti
-Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja 31.3.2015.
Ilmoitus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle kunnan rahoittamista
kuljetuksista vuonna 2014.
Saapuneet kirjeet ja tiedotteet
Euroopan aluekehitysrahasto
-Maksatuspäätös 3/3 - Pajatien jatkon rakentaminen.
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
-Yhtymähallituksen esityslista 29.4.2015.
-Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014.
Keskipiste-Leader
-Leader-tuen kuntaosuuden maksatustilanne 17.4.2015.
Lakea Oy
-Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 4.5.2015.
Oulun Eteläisen EU-tietokeskus
-Oulun Eteläisen seutukuntien väkilukutilastot.
Oulun poliisilaitos
-Pöytäkirja Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunnan kokouksesta
16.4.2015.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
-Yhtymähallituksen esityslista 24.4.2015.
-Vattenfall –muistutus ja sihteerin vaihto
-Pöytäkirja Vattenfall-puitesopimuksen seurantaryhmän 18. kokouksesta.
Pohjois-Pohjanmaan liitto
-Maakuntahallituksen kokouksen pöytäkirja 13.4.2015.
Suomen Kotiseutuliitto
-Kotiseututyön ansiomitalit haettavissa
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-Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueen kotiseututoimijoiden kokous 28.4.2015.
Suomen Kuntaliitto
-Yleiskirje 6/2015, Uusi kuntalaki
-Ennakkoilmoitus: Kunnat pohtivat Venäjä-yhteistyötä, Kuntatalo
28.10.2015
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
-Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun
tuottajalle.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoon saaduksi. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta ei
ole käytetty.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.
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Kaupan purkaminen
Valmistelija maanmittausteknikko
Oheismateriaali: Purkukauppakirja.
Nivalan kaupunki on myynyt KPO-Kiinteistöt Oy:lle 10.2.2010 allekirjoitetulla kauppakirjalla määräalan Muhjala-nimisestä määräalasta
RN:o 15-134-M601, jonka pinta-ala on noin 40 624 m2, Nieminimisestä määräalasta RN:o 14-218-M601, jonka pinta-ala on noin
82 m2 ja Takapelto-nimisestä määräalasta RN:o 14-41-M601, jonka
pinta-ala on noin 491 m2. Määräalan pinta-ala on yhteensä n. 41 197
m2 ja kauppahinta 416 798 €.
Kauppakirjassa olleen purkuehdon johdosta ostajan lainhuutohakemus on jätetty lepäämään 10.5.2015 saakka. Osapuolet ovat sopineet vapaaehtoisesta kaupan purkamisesta 30.4.2015 allekirjoitetulla kauppakirjalla. Nivalan kaupunki palauttaa maksetun kauppahinnan kauppakirjassa sovittuine korkoineen ostajalle, yhteensä
442 388,66 €.
Kauppahinta maksetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun kaupan
purkamisesta tehty kaupunginhallituksen päätös on saanut lainvoiman.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan kauppakirjan.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.

OTE:

Ostaja
Myyjä
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Kauppakirja - määräala kiinteistöstä Tiiliniitty
Valmistelija maanmittausteknikko
Oheismateriaali: Kauppakirja.
Nivalan kaupunki myy KPO-Kiinteistöt Oy:lle 30.4.2015 allekirjoitetulla kauppakirjalla määräalan Tiiliniitty-nimisestä kiinteistä RN:o 535404-15-148, jonka pinta-ala on noin n. 41 194 m2. Määräala sijaitsee
korttelissa 801 osoitteessa Tiiliniityntie 1. Määräala on lähemmin
osoitettu kauppakirjan liitteenä olevalla kartalla.
Kauppahinta on neljäsataakuusikymmentäkaksituhatta neljäsataayhdeksänkymmentäkolme euroa (462 493 €).
Kauppahinta maksetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun kauppakirjasta tehty kaupunginhallituksen päätös on saanut lainvoiman.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan kauppakirjan.
Päätös
Yksimielisesti hyväksyttiin.
OTE:

Ostaja
Myyjä
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Erohakemus - kaupunginjohtaja
Liite: Erohakemus 4.5.2015.
Kaupunginjohtaja pyytää 4.5.2015 päivätyllä hakemuksella eroa Nivalan kaupunginjohtajan virasta 1.12.2015 alkaen hänen eläkkeelle
siirtymisen johdosta.
Hallintosäännön mukaisesti toimielin voi päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Puheenjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää myöntää kaupunginjohtaja Kari Valtaselle
eron hänen hakemuksensa ja eläkkeelle siirtymisen johdosta
1.12.2015 alkaen.
Kaupunginhallitus päättää jatkotoimenpiteistä.
Päätös
Kaupunginhallitus yksimielisesti päätti, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen perusteella.
Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan esittämän erohakemuksen ja myönsi eron hänelle 1.12.2015 alkaen.
Kaupunginhallitus päätti nimetä työryhmän valmistelemaan kaupunginjohtajan valintaprosessia. Työryhmään kuuluvat kaupunginjohtaja
Kari Valtanen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Esko Kangas,
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jarmo Vuolteenaho, henkilöstöjaoksen puheenjohtaja Eija-Riitta Niinikoski, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Tapio Uusitalo, kaupunginhallituksen jäsen Eero
Erkkilä ja kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jani Ahlholm.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEETJA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Pykälät 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 109, 111, 114
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Pykälät 104, 106, 107, 108, 110, 112, 113
HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

Pykälät 104, 106, 107, 108, 110, 112, 113
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Nivalan kaupunginhallitus
PL 10 (Kalliontie 15)
85501 NIVALA
puh: 040 344 7211
faksi: (08) 440 153
Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@nivala.fi

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä
koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun
päätös on kuntalain 63 §:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän
laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:
-päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
-asiakirjat, joihin vedotaan
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia
voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon 1).

Oikaisuohje
hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 80-83
§:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja
tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin
päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on
saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan
nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa,
jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
-30.000 € tavarat –ja palvelut
-100.000 € terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut
-150.000 € rakennus –ja käyttöoikeusurakat
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Toimitusosoite
Oikaisuvaatimus toimitetaan Nivalan kaupunginhallitukselle.
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi
hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Oikaisuvaatimusohje hankintalain 15 §:n
mukaisissa,
kansalliset
kynnysarvot
alittavissa hankinnoissa 1)

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun
hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen
voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.
Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa
käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana
tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän
laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
-30.000 € tavarat ja palvelut
-100.000 € terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut
- 150.000 € rakennus –ja käyttöoikeusurakat
Toimitusosoite
Oikaisuvaatimus toimitetaan Nivalan kaupunginhallitukselle.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea
muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa
päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusviranomainen ja
yhteystiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189 (Isokatu 4, 4. krs.)
90101 OULU
puh: 029 56 42800
faksi: 029 56 42841
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Valitusaika
30 päivää

Kunnallisvalitus, pykälät

Muu valitusviranomainen
ja yhteystiedot

Valituskirja

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Hallintovalitus, pykälät
Markkinaoikeus
PL 118, 00131 HELSINKI
puh: (09) 364 3300
faksi: (09) 364 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi

pykälä

päivää
Valitusaika
14 päivää
30 päivää

Valituskirjassa on ilmoitettava
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä
todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
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Valitusosoitus Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden
markkinaoikeu- käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
teen

Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla
muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää;
tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa
koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen
hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja
on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin
päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on
saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä
päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21
§:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse,
telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos
vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.
Valituskielto
Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Toimitusosoite
Markkinaoikeus
PL 118, 00131 HELSINKI
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Lisätietoja

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

